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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV–VIII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA  

W RATOWICACH 

 

I. Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

2. Poinformowanie ucznia i rodziców o kryteriach oceniania 

3. Motywowanie ucznia do rozwoju i systematycznej pracy 

4. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia 

 

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

1) Słownictwo 

a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach 

b) odpowiedni dobór słownictwa 

c) odpowiedni zakres słownictwa 

2) Gramatyka 

a) poprawność 

b) podstawowe struktury zawarte w podstawie programowej 

c) formy pytające i przeczenia 

d) czasy zawarte w podstawie programowej 

e) szyk wyrazów 

3) Rozumienie ze słuchu 

a) zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów 

b) wydobywanie informacji 

c) rozpoznawanie kontekstu 

d) rozpoznawanie najważniejszych myśli 
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e) rozpoznawanie uczuć mówiącego 

4) Mówienie 

a) umiejętność współpracy 

b) wymienianie informacji o sobie 

c) poprawność 

d) płynność 

e) interaktywna komunikacja 

f) zdolności negocjacyjne 

g) wymowa – dźwięki oraz akcent, rytm, intonacje 

h) zasób struktur i słownictwa 

i) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych 

5) Czytanie 

a) rozpoznawanie istotnych informacji 

c) rozumienie przesłania/znaczenia napisanego tekstu 

6) Pisanie 

a) zdolność przekazywania informacji 

b) zdolność opisywania ludzi, miejsc i zdarzeń 

c) poprawność 

d) podporządkowanie myśli i pomysłów 

e) pisownia 

7) Inne umiejętności 

a) tworzenie projektów (prac plastyczno-językowych) 

b) korzystanie z lektur uproszczonych. 

 

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1) Formy aktywności 

a) sprawdziany / prace klasowe (sprawdziany wiadomości, sprawdziany umiejętności, próbne 

sprawdziany kompetencji) 

b) kartkówki 
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c) odpowiedź ustna 

d) samodzielna praca na lekcji 

e) czytanie 

f) zeszyt przedmiotowy 

g) aktywność na lekcji 

h) prace domowe 

i) przygotowanie do lekcji 

j) projekty indywidualne i grupowe 

k) udział w konkursach 

l) wypracowania. 

 

2) Zasady oceniania 

a) wypowiedzi pisemne: 

• sprawdzian -  jest z określonego materiału, poprzedzony powtórzeniem, zapisany  

w dzienniku i zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem 

• kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 do 3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych 

• zadanie domowe – podlega sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia 

• wypracowanie – zawsze podlega ocenie. Termin oddania wypracowania jest zawsze 

podany z wyprzedzeniem, jest wpisany w dzienniku elektronicznym i jest ostateczny. 

Nieoddanie wypracowania w terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

Za skopiowanie wypracowania z Internetu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

• zeszyt przedmiotowy – jest sprawdzany, ale nie zawsze podlega ocenie w formie 

stopnia 

• diagnozy/próbne egzaminy – są zawsze sprawdzane, wyniki są wpisywane do 

dziennika ale nie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końsowosemestralnej. 

b) wypowiedzi ustne: 

• odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji 

• aktywność na lekcji. 

4) Sposoby oceniania: 

• stopień  

• pochwała 

• ocena opisowa 

• plusy/minusy. 
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4) Skala ocen: 

- ocena celująca 98% - 100% ze sprawdzianu 

- ocena bardzo dobra 85–100% z kartkówki i odpowiedzi ustnej 

- ocena dobra 71–84% 

- ocena dostateczna 51–70% 

- ocena dopuszczająca 30–50% 

- ocena niedostateczna 0–29% 

5) Waga ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia. 

- sprawdzian/test – waga 3 

- kartkówka – waga 2 

- praca samodzielna na lekcji – waga 1 

- praca domowa – waga 1 

- aktywność na lekcji – waga 1 

- udział w konkursie na etapie szkolnym – waga 1 

- zeszyt przedmiotowy – waga 1 

- wypracowanie – waga 1 

- diagnoza/egzamin próbny – waga 1 

 

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

1) Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy ocen 1-4 z każdego sprawdzianu i 

kartkówki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

Oceny za braki zadań i oceny za prowadzenie zeszytu nie podlegają poprawie. 

2) Do dziennika wpisywana jest jedynie lepsza ocena. 

3) Symbol „0” oznacza, że uczeń nie pisał danej pracy lub nie oddał danego zadania. 

4) „0” należy poprawić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

5) W przypadku upłynięcia terminu „0” jest zamieniane na ocenę niedostateczną podlegającą 

poprawie. 
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V. USTALENIA KOŃCOWE 

1) Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie. 

2) W ciągu semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia braku zadania (brak zeszytu 

lub ćwiczeń, w których należało wykonać zadanie domowe jest równoznaczny z brakiem 

zadania domowego). 

Za niekompletne odrobienie zadania domowego uczeń otrzymuje „-”. Trzy minusy skutkują 

otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

3) Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za 

każde kolejne nieprzygotowanie. 

4) Uczeń powinien każdy brak zadania zgłosić podczas czytania nieobecności. Próba ukrycia 

braku zadania domowego jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5) W wypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości tj. uzupełnić 

zeszyt ćwiczeń oraz notatki i zadania w zeszycie (notatki można skserować i wkleić do 

zeszytu).  

6) Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

aktywna praca w grupach może być oceniana „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. 

7) Na koniec semestru nie są przewidziane żadne dodatkowe sprawdziany poprawkowe 

ani zaliczeniowe. 

8) O przewidywanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel informuje miesiąc 

przed radą klasyfikacyjną wpisując ją do dziennika Librus. 

9) Jeżeli przewidywaną oceną śródroczną lub końcoworoczną jest ocena niedostateczna, 

nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a rodziców (prawnych opiekunów) 

przez wychowawcę. 

10) Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może zostać 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi 

w WSO. 

11) Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz końcoworocznej jest średnia ważona. 

12) Oceny klasyfikacyjne (śródroczne, roczne) wystawiane są na podstawie średniej ważonej 
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ocen cząstkowych według następującego schematu: 

Zakres średniej 

ważonej 

 

Ocena 

klasyfikacyjna 

 

4,75–5,00 bardzo dobry 

3,75–4,74 dobry 

2,75–3,74 dostateczny 

1,75–2,74 dopuszczający 

0,00–1,74 niedostateczny 

 

Wystawiając oceny klasyfikacyjne, nauczyciel może też wziąć pod uwagę plusy oraz minusy 

przy ocenach cząstkowych oraz zachowanie i przygotowanie do lekcji. 
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